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Ortak Bulmak 

 Proje fikrinin ve bunun üzerinden proje konseptinin 
geliştirildiğini varsayıyoruz

 Program otoriteleri ve etkili Uluslararası/Bölgesl kamu 
yada STK’larının düzenlediği ENPI CBC Proje pazarları, 
program etkinlikleri, ortaklık, işbirliği ağı geliştirme 
etkinliklerine katılım

 Kendi ilgi ve görev alanınızda olmayan proje fikirleri ve 
ortaklıkları  ile zaman kaybetmeyin ve içerisinde 
olmayın

 Program online araçları ve linkedin ortaklık, ağ 
geliştirme platformlarının etkin kullanımı



Ortak Bulmak

•

CIP - Competitiveness and Innovation Framework Programme
SUBGROUP 

Horizon 2020 & FP7 

Consortium - Project -

Partner - Business Idea

o 1 Discussion

http://www.linkedin.com/groups?gid=4457136&trk=my_groups-b-grp-v
http://www.linkedin.com/groups?gid=4457136&trk=my_groups-b-grp-v
http://www.linkedin.com/groups?gid=4457136&trk=my_groups-b-grp-v
http://www.linkedin.com/groups?gid=1026407&trk=my_groups-b-grp-v
http://www.linkedin.com/groups?mostRecent=&gid=1026407&trk=my_groups-b-grp-dsc


Proje Teklifinin Geliştirilmesi Aşaması

 Başvuran kurum olmanız durumunda:

 Proje teklifinin hazırlanması/yazılmasından önce ortakların proje fikri ve 
konsepti üzerinden bulunması/belirlenmesi gerekiyor

 Ortak arama aşamasında Proje konseptiniz ve ortakların belirlenmesi 
sonrasında gerekecek doküman ve bilgiler için bir bilgi formu 
geliştirmeniz faydalı olacaktır

 Sadece aklınızda değil kağıt üzerinde de bir proje senaryonuz olsun:

 İrtibat kurduğunuz potansiyel ortakların yetkinlik ve statülerine göre 
belirlediğiniz rolleri bu kurumlar teklif edin 

 Potansiyel ortakların fikirlerini alın ve proje konseptinizi nihai hale getirin

 Optimal ortak sayısını 3 olarak belirlediyseniz +1 ortak bularak ilerleyin

 Yapılabilir projeler üzerinde çalışın ve sürprizlere açık olun



Proje Teklifinin Geliştirilmesi Aşaması

 Bir çalışma planı ve zaman çizelgeniz / son tarihleriniz olsun: 

 Ortakların belirlenmesi

 Ortakların fikrilerinin alınması

 Ortakların bilgilerinin alınması

 Ortaklık dokümanlarının toplanması (imzalı ekler, finansal bilgiler, proje 
tecrübeleri vs. )

 Ortaklık belgelerinin ve diğer eklerin bir ekstra nüshası sizde bulunmalı

 Ortaklarınız ile projenin nihai başvuru formunu paylaşın ve nihai 
onaylarını  alın ( tüm ortakların nasıl bir projeye katıldıklarını bilmesi 
gerekiyor)

 Proje bütçelerini üst limitlere kadar zorlamayın



Uygulama Aşaması

 Uluslararası toplantılar için toplantı takviminin başlangıç 

toplantısında belirlenmesi (tüm ortakların ulusal/dini 

tatillerini toplantıdan önce çalışın)

 Ortaklarının rollerinin ve aktivite sorumluluklarının 

belirlenmesi – her aktivite için bir lead partner 

belirlenmesi ve diğer ortakların katkılarının 

netleştirilmesi

 Fizibilite, ön-fizibilite, plan, konferans vb. konseptlerin 

içeriklerinin netleştirilmesi

 E-mail ve Skype trafiğinin aktif olarak yönetilmesi

 Proje koordinatörünün yedeklenmesi 



 Projenin ve aktivitelerinin uygulanması ve tanıtımında dijital 
paltform ve sosyal medyanın kullanılması 

 Facebook, twitter, instagram, periscope etc.

 Proje sonrası için bir sürdürülebilirlik planı

 Olmaz ise olmaz ve gözden çıkarılabilir aktivitelerin belirlenmesi

 Uluslararası toplantı sayılarının çok az olmaması – çok önemli

 Proje aktiviteleri için hedef grup, nihai faydalanıcaların muhtemel 
tepki ve psikolojilerini öngörülmesi

Uygulama Aşaması
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